
 

Conţinutul cursului:  

Probleme ale teoriei generale a dreptului şi ale sistemului ştiinţelor juridice; Cercetarea ştiinţifică  a 

fenomenului juridic; Dimensiunea istorică a dreptului; Locul şi rolul dreptului în societate; Tipologia 

dreptului; Dreptul şi statul; Principiile dreptului; Funcţiile dreptului; Dreptul în sistemul normativ social; 
Norma juridică; Constituirea normelor juridice în sistem (sistemul dreptului); Izvoarele dreptului; Raportul 

juridic în teoria dreptului; Teoria elaborării normelor juridice; Teoria realizării dreptului; Teoria interpretări 

normelor juridice; Legalitatea şi ordinea de drept; Teoria răspunderii juridice; Conştiinţa şi cultura juridică 

 

Finalităţi de studiu:  

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe: Să înţeleagă noţiunile și instituțiile fundamentale ale dreptului și să descrie geneza, 
constituirea şi dezvoltarea mecanismului apariţiei statului şi dreptului, precum şi a principalelor instituţii 

juridice la diferite popoare şi în diferite perioade; Să identifice materia ce cuprinde noţiunile şi elementele 

de bază ale ramurilor şi instituţiilor de drept și să definească conceptele, metodele şi teoriile utilizate în 
interpretarea şi compararea instituţiilor din dreptul naţional, sistemul autorităţilor publice, atribuţiile 

organelor legislative, executive şi judiciare și raporturile dintre acestea; Să interpreteze normele și 

izvoarele dreptului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi garanţiile lor juridice, inclusiv 
metodele şi mijloacele de punere în aplicare a procesului în cauză și să cunoască principiile deontologice 

ale statutului de jurist şi să distingă nivelurile ierarhice ale profesiilor specifice pentru domeniul juridic. 

Să analizeze şi să elaboreze proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei naţionale, a celei europene şi 

internaţionale în vigoare şi să diferenţieze prevederile relevante faţă de cele irelevante care au incidenţă 
în rezolvarea unor situaţii juridice specifice; Să evalueze aspectele teoretice şi practice a aplicabilităţii 

instituţiilor şi ramurilor de drept în condiţiile proceselor integraţioniste contemporane, precum şi formele 

şi metodele ce asigură interdependenţa acestora şi să fie capabil să execute  responsabil sarcinile 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată 
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